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 پارادایم  تغییر: مشارکتی اقتصاد

 کردند،می تولید تولیدکنندگان: رفتمی پیش خطی منطق یک با تجارت طوالنی، هایسال برای

نگه  خود عمر تمام برای را کاالها و این خریدند،می را کاالها مشتریان و کردندمی توزیع کنندگانتوزیع

 .داشتندمی

 مصرف از جدیدی مدل در اشتراك به شروع مردم ،2008 سال حدود از. است کرده تغییر الگو شروع به این

 از یجدید نوع. دارد ترجیح واقعی مالكیت بر خدمات و کاالها به موقت دسترسی که بصورتی کردند،

 موبایل اربریک رابط فقط و دارند قرار عرضه گسترده هایسیستم راس در که دیجیتالی بومی هایشرکت

 کنند.می ایجاد را توجه قابل ارزش تغییر این دارند،

 دیجیتال هایپلتفرم اقتصادی فعالیت که اصطالحی شود،می عنوان 1مشارکتی اقتصاد عنوان به غالباً پدیده این

 سی، سروییموقت به دارا یکه به کاربران دسترس ییجاها را در که تراکنش شودمی تعریف وجهی بهترین به

 .(ببینید را 1 شكل) کند، تسهیل میشودیمهارت ارائه دهنده خدمات داده م ای

 هایشرکت سنتی، صنعت فعاالن خالف بر. کنندنمی ایجاد خدمات یا کاال مالكیت در تغییری هاتراکنش این

 کمیهزینه  معامله هر برای که شوندمی مشخص شبكه بر مبتنی کسب و کار هایمدل با اقتصاد مشارکتی

 یک پیرامون مشتری هتجرب ایجاد برای افزارنرم از استفاده در اشتراکی هایپلتفرم این اصلی ارزش. کنندمی

 .است معین دارایی

 

 
 Business Model Toolbox: منبع ؛ مشارکتی اقتصاد کار و کسب مدل: 1 شكل

 

 بهترین تولید رایب فنی دانش روی بر هاشرکت آن در که است تجارت سنتی هایمدل با تضاد در این مسئله

 دهدمی اجاره را متوسط هاییلاتومب اساساً اوبر مثال، عنوان به(. ببینید را 2 شكل) کنندمی تمرکز ها،دارایی

  به لوکس خود سایت در ایاجاره هایآپارتمان شودمی باعثAirbnb . ندارد خودرویی از آن خود هیچ اما

                                                            
1 SHARING ECONOMY 



 

 

 

 نشان خود Taskers در را عملكرد معیارهای TaskRabbit . دهند افزایش را رزرو نرخ تا برسند نظر

 عامل پنج 2 كلکارهای کم مهارت بدست آورند. ش برای را خدمات بهترین کند کمک کاربران به تا دهدمی

 .ستا تضاد در اقتصاد مشارکتی عامالن سنتی و با شدت به که دهدمی نشان را کار و کسب اصلی

 
 :DHL Trend Research منبع مشارکتی و اقتصاد سنتی هایمدل مقایسه: 2 شكل

 

 ،مبتنی بر همكاری اقتصاد عنوان به هاآن از اغلب که است بسیاری مترادف هاینام دارای مشارکتی اقتصاد

 مشارکتی اقتصاد اصطالحات، از نظر صرف. شودمی یاد درخواستی اقتصاد و دسترسی اقتصاد ،2گیگ اقتصاد

 توسط گزارشی اساس بر. کرد خواهد تجربه را چشمگیری رشد نزدیک آینده در

PricewaterhouseCoopers ، مالی، امور خودرو، اشتراك مسافرت،) کلیدی مشترك بخش پنج 

 سال در دالر میلیارد 15 از مشارکتی اقتصاد جهانی درآمد افزایش توانایی( فیلم/  موسیقی پخش و کارمندان

 .(ببینید را 3 شكل) را دارند 2025  سال تا دالر میلیارد 335حدود  به 2014

 حمل و نقل صنعت در Uber و های اقامتیمكان صنعت در Airbnb  آفرین،بالقوه تحول مشهور هاینمونه

 در هادارایی( از استفاده و) دسترسی تنظیم برای توانمی آنالین هایپلتفرم از که اندداده نشان دو هر. است

 1 تقریبی میزان از خود تأسیس از دهه یک از کمتر در شرکت دو درآمد هر .کرد استفاده جهانی مقیاس

 رسیده دالر میلیارد 66 و 30 ارزش به ترتیب به نقلیه وسیله یا اتاق یک داشتن بدون و است گذشته دالر میلیارد

 .اند

 ،2016 سپتامبر تا و داشت کشور 191 در شبانه میهمان 500000 متوسط طور به  Airbnb ، 2015 مه ماه تا

Uber  نقطه اوج مشارکت  کیها از آن تی. موفقبود رسانده پایان به را کشور 70 در سفر میلیارد 2 از بیش

با  تی شده است.کارشرکت در اقتصاد مش یبرا عیصنا ریتازه واردان ساسبب تشویق عبور کرده است، که 

                                                            
2 gig economy 



 

درصد  50 باًی، تقر 2014شود که از سال یزده م نیکسب و کار، تخم دیروش جد نیا تیمحبوب شیافزا

 تیکاراقتصاد مش یهاپلتفرمنفر از  ونیلیم 110از  شیآشنا شده اند و بتی کاربا اقتصاد مش یشمال یكایآمر

 اقتصاد مشارکتی در را خدماتی یا کاال قبالً ، نفر میلیون 45 یا آمریكایی بزرگسال، %22 استفاده کرده اند.

 .اندداده ارائه

 یدهد 4 شكل در که همانطور. است متفاوت اقتصاد مشارکتی در شرکت پلتفرم طریق از آگاهی همچنین

 حمل و نقل هایغول شامل متحده ایاالت کنندگان با مصرف مشارکتی اقتصاد برتر شرکت پنج شود،می

Uber و Lyft ، شخصی دستی صنایع بازار Etsy ، اتاق اشتراك پیشروهای Airbnb شسفار خدمات و 

 .هستند Postmates و TaskRabbit سفارش تحویل و

  سنتی اجاره بخش مشارکتی و اقتصاد درآمد بخش فرصت بینی پیش

 

 
 PWC – The Sharingمنبع: . مشارکتی و سنتی اقتصاد بخش در پنج درآمد پتانسیل: 3 شكل

Economy 
 

 

 500از  شیبه ب یدر حال خدمات رسان نیدر چ تیرکاکارگر اقتصاد مش ونیلیم 50حدود  نكهیبا برآورد ا

تر اما رو نییاپ یآگاه گریدر مناطق د .کندیم یرا رهبر تیرکاانقالب اقتصاد مش، چین هستند یمشتر ونیلیم

 بیشتری شاغلم حتی و کنندگان مصرف جهانی، سطح در هاپلتفرم شدن بالغ و مقیاس بندی بابه رشد است. 

 .شوندمی درگیر "Uber for X" مدل با صنعت چندین در احتماالً

 



 

 
 Statistaمنبع:  ؛ شده انتخاب درخواستی خدمات و مشارکتی اقتصاد از متحده ایاالت در آگاهی: 4 شكل

 

 

 اجتماعی روندهای و فناوری تالقی: نیست جدید مشارکت

 است، نظیر بی اقتصاد مشارکتی مورد در آنچه. نیست جدیدی چیز که مشارکت است مهم نكته این به توجه

 مطابق. کندمی فراهم را جهانی مقیاس در مشارکت امكان که است اجتماعی روندهای و فناوری توسعه زمان

 نمایی به صورت تكنولوژی تغییر است، شده داده نشان 5 شكل در که ،داونز لری "آفرینقوانین تحول" با

 ترکیب، دو این افزوده ارزش. کندمی رشد خطی نسبتاً سرعت با اجتماعی تغییرات که حالی در کند،می رشد

 .شودمی گذاری پایه عامل دو هر توسط زیرا دهدمی توضیح را مشارکتی تحول اقتصاد پتانسیل

 

 درون شخصی روابط توسط شده تعریف مستقیم، اجتماعی هایشبكه به نظیر به نظیر هایشبكه گذشته، در

 جهانی، پایگاه مقیاس خدمات و کاالها اشتراك محدودیت تنها همراه، تلفن وب ظهور با. بودند محدود جوامع

 رو توجهی قابل اجتماعی تغییرات موبایل، اینترنت به فناوری ورود با همزمان. است هوشمند هایتلفن کاربر

 آگاهی و هزاره نسل رویش فوری، رضایت و راحتی تقاضای تسریع جهانی، رکود از ترکیبی. است افزایش به

 به تری عمیق نگاه بعدی بخش مشارکتی بودند. اقتصاد رونق برای آل ایده کاتالیزور سابقه، بی محیطی زیست

 .سازندمی ممكن را اقتصاد مشارکتی هایپلتفرم که دارد اجتماعی هایمحرك و هافناوری تک تک

 



 

 
 .Downes, L: منبع ؛ داونز لری از "تحول قوانین" از تغییر مقایسه نرخ: 5 شكل

 

 

 مشارکتی اقتصاد یفراهم آوردنده هایتکنولوژی

 نزدیک انجه سطح در استفاده حال در هوشمند تلفن میلیارد 3 به جهان امروز: همراه تلفن های دستگاه

 متوسط طور به ن،جها کشور ده در شود.می دشوارتر موبایل هایبرنامه راحتی بدون جهانی تصور. شودمی

متوسط  بطور د،هستن خود هوشمند هایگوشی روی بر شده نصب برنامه 27 دارای هوشمند هایگوشی کاربر

هوشمند وجود  نتلف هر ازای به برنامه 40 به نزدیک جنوبی کره و سوئیس سوئد، مانند کشورها از برخی در

 دارد.

 

 
 ؛ منبع:DriveNow ©شود ،  یاستفاده م BMW i3 به یدسترس یبرا DriveNow : برنامه6شكل 

Car Sharing News 

 

 

 



 

 

قرار  رشیمورد پذ یاندهیبه طور فزا، و معامالت دیتلفن همراه به عنوان درگاه خر یهامهمتر از همه، برنامه

، یمانند کره جنوب کشورهایی در کنندگانمصرف از ٪55تا  40که  هیانوسیو اق ایدر منطقه آس ژهی، به واندگرفته

 لیداده اند. همانطور که موبا جامتلفن همراه ان با استفاده از دیخر 2016در سال  یو امارات متحده عرب نیچ

 کاربران ادیکند، به احتمال زیم یدر سطح جهان یكیاز معامالت تجارت الكترون یشتریسهم ب یارائهشروع به 

بر  یسازند، مبتنیم ریکه آن را امكان پذ ییهاپلتفرم شتریب رایزشد خواهند  اقتصاد مشارکتی ررگید بیشتر

 ست.تجارب مصرف محور تلفن همراه ساخته شده ا

ها و لیها، اتومبنامكمانند  یمشترك امروز یهاییدارا :یگذارمتصل قابل اشتراک یهاییدارا

 ای تیریبا تلفن هوشمند مد یها معموالً توسط شخص ییدارا نیحال ، ا نیهستند. با ا نیعمدتا آفال زاتیتجه

دهد که یدر باال نشان م 6 لکند. شكیرا فراهم م یشوند که امكان اتصال ، ارتباط و معامالت اساسیاداره م

استفاده  یشناور برا هینقل لیاز ناوگان متعلق به وسای لیتواند کاربر را با اتومبیم DriveNow چگونه برنامه

، بلوتوث بیكان ی، فناورگستردهکم مصرف  یهامتصل، شبكه یهالیاتومب شرفتیبا پ وصل کند. قهیبه دق قهیدق

شفاف و در دسترس  کاربرانهمراه  یهاتلفن قیها از طرییدارا نیا ا،یاش نترنتیظهور ا یو استانداردها 5.0

 .رندیگیقرار م

را  نیهر بازار آنال یاصل مورد رکن نیا :نیآنال یهایو بررس کاربران شده دییتأهای پروفایل

 جادیو ارائه دهندگان خدمات ا دارانیشده خر عیرا در شبكه توز تیاعتماد و شفاف رایدهد ، زیم لیتشك

 یحساب کاربر ،ستمیبه س دکه کاربر هنگام ورو ییپلتفرم باشند ، جا کی درونتوانند یها ملیکند. پروفایم

 موجود مانند یشبكه اجتماع لیپروفا کیورود شخص ثالث از  یژگیبا استفاده از و ایکند یم جادیا

Facebook  ، Google ای LinkedIn کندیاستفاده م. 

 تیها، کاربران پلتفرم را با شفافلیپروفا نیمرتبط با ا نیآنال یهایشده، بررس دییتأ تیهو کی جادیبر ا الوهع

 .کنندیرزرو ، توانمند م ای دیخر میانتظارات در مورد تصم نییتع یالزم برا

شده  رهیذخ یکارت اعتبار قیرا از طر منیا نیپرداخت آنال ،امكان نیا :تالیجیپرداخت د رساختیز

برنامه  یسیبرنامه نو یها، رابط7توسعه دهنده در شكل  هیکند. در الیفراهم م یاطالعات حساب بانك ای

 تیهمراه ادغام شوند تا قابل فنتوانند در هر برنامه تلیتوسعه دهندگان نرم افزار شخص ثالث مها ، از  APIای

پرداخت کاربر پسند مانند ضبط کارت  یهایژگی، ومدیریت تراکنشپرداخت امن را اضافه کنند. عالوه بر 

از مراحل  ییهاونهنم 8کند. شكل یم ریاپل را امكان پذ Touch ID و پرداخت ریبر تصو یمبتن یاعتبار

تلفن همراه  یهاتوانند در برنامهیدهد که میرا نشان م Braintree و Stripe یهاپاپرداخت از استارت

 .شوند تعبیه

 



 

 
 .، ج انگی: اوومنبع .کندیم نیرا تأم تیرکاکه اقتصاد مش ی: انباشت فناور7شكل 

 

 

 

 
 

منبع:  Braintree و Stripe ختخدمات پردا - تالیجیپرداخت د یهاپلتفرم سهی: مقا8شكل 

SitePoint 
 

 

API ی، به سادگندرسان وجود داشتامیتلفن و پ یهاامروزه آنچه در گذشته تنها در برنامه :یارتباطهای 

دهنده، توسعه هی، در المورد نیفعال کردن ا یهستند. برا گرید یهابرنامه یهایژگیشدن به و لیدر حال تبد

 یاساس یهایژگیدهد ویشخص ثالث اجازه م زاربرنامه از توسعه دهندگان نرم اف یسینوبرنامه یهارابط

 از نیماش کیکه  یدر هر برنامه ادغام شود. به عنوان مثال، هنگام یکوتاه و تماس تلفن امیارتباطات مانند پ

Uber یشرکت ارتباط کی یهارساختیتلفن شما و تلفن راننده از ز نیرسان بامی، پدیکنیم درخواست 

تماس  یبرا) .شده است هیتعب Uber آن در برنامه یها (API کندیاستفاده م Twilio به نام یافزارنرم



 

شما  نیب یرسانامیپ یژگیو ا، و یحرکت یهمزمان با هماهنگخود  Uber و راننده شما نیناشناس ب یتلفن

 امر وجود دارد.  نیهم زین، خود Airbnb زبانیو م

را فراهم  اقتصاد مشارکتی در تیو شفاف تیامن به صورت بالدرنگمكان  یابی: ردیمکان تیخدمات موقع

در سطح پلتفرم،  یافزارنرم یابیمكان  یهاسیتلفن همراه، سرو GPS یحسگرها بیکار با ترک نیکند. ایم

 اختیارها را در آن یهاادهها که د API و Apple Maps و Google مانند یغن یبردارنقشه یهابرنامه

 .شودیدهد ، فعال میشخص ثالث قرار م یهابرنامه

 یانونق یهستند که برا یاساس یهاتمیالگور نهای: اینرم افزار یهاپلتفرم مخصوص یها تمیالگور

 قیها عبارتند از تطب تمیالگور نیاز ا ییهاشوند. نمونهیاستفاده م دیخر میبودن اقدام مورد نظر کاربر مانند تصم

و  ادیز یتقاضا یهادر زمان متیق شیزا، افشده یرتبه بند متیق نیخدمات با کمتر ستیو راننده، ل مسافر

 .یخیبراساس روند رزرو تار دیخر هیتوص

 تیرکااقتصاد مش یاجتماع یهامحرک

منجر به  2008متحده در سپتامبر  االتی: سقوط بازار مسكن ایبه اشتراک گذار ازیو ن یجهان رکود

 االتیدر ا یكاریشد. ب 1929از زمان رکود بزرگ در سال  یرکود اقتصاد نیبه بدتر یکشاندن اقتصاد جهان

از مردم مجبور شدند به دنبال  یاری. بسبود دهرسی ٪10.2 خود یعنی  زانیم نیبه باالتر 2009متحده در اکتبر 

 یو ورشكستگ تیاز سلب مالك یریجلوگ یبرا ازیبه دست آوردن منابع مورد ن یبرا ییصرفه جو یهاراه

 حتاجیفروش مهارت در بازار ، ما ایخود در جوامع  یهاییدارا میتقس قیاز طر ها به سادگیو بعضی باشند.

 میتقس یبرا لیو به تما افتهی رییتغ یگذاربه اشتراك ازین نیا اما امروزهکنند.  نیخود و خانواده خود را تأم

از دو سوم  شیانجام شد، ب 2014در سال  Nielsen که توسط یجهان ینظرسنج کی در. شده است لیتبد

 .بودند یسود مال یخود برا یشخص یهاییبه اشتراك دارا لیما جهانی دهندگان پاسخ( 68٪)

 

 
 دبودن شانیپر یاز مشكالت مال 2008 یاز خانواده ها به دنبال بحران مال یاری: بس9شكل 



 

 

هه د لیاوا نیکه ب ی، به عنوان افرادمصرف کنندگان ینسل هزاره  هزاره: نسل ظهور مصرف کننده

نوان ارائه دهنده به عمشارکتی اقتصاد  نهیرا در زم تیفعال نیشتریاند، بمتولد شده 1990اواسط دهه تا  1980

کار  یرویده نمتح االتیا رد ها هزاره از ٪39دهد که  یاز بلومبرگ نشان م 2015سال  یخدمات دارند. بررس

 .هستند مشارکتی به کار در مدل اقتصاد لیما

دگان در گروه از مشارکت کنن نبزرگتری ٪35دهد که هزاره ها با ینشان م Nielsen توسط ینظرسنج کی

 .دهندیم لتشكی را ٪17با  X و پس از آن نسل مشارکتیاقتصاد 

 یشتریب لویتاودهد و احتماالً ینشان م فیزیكی یهایینسبت به دارارا  یکمتر تقدممصرف آنها  یالگوها

 .(دینیرا بب 10است که احساس تعلق مشترك دارند )شكل  یاتیتجرب یبرا

 

 
 لسنیجامعه مشترك بر اساس نسل ؛ منبع: ن کیبه شرکت در  لی: تما10شكل 

 

 

 لیاتومب یدهایاد خرسابقه در تعد یب زانیم نیکمتر،  ل بیبی بومرو نس X با نسل سهیدر مقا نیهمچننسل هزاره 

 .و خانه را دارد

 .است مشارکتیدر اقتصاد  یقابل توجه یمحرك اجتماع نیهمچن یراحت :یراحت یتقاضا برا عیتسر

که  یکسان ،هشیهم در همان روز و مصرف لیدرنگ، تحویتلفن همراه پس از ارتباطات ب یهابرنامه یایدن رد

و  یاجتماع یها، رسانهیكیتجارت الكترون یهاکنند انتظار دارند از پلتفرمیم یدر شهرها زندگ ژهیبه و

 خدمات رشیتواند منجر به پذیم ،شتریب یراحت یتقاضا نیکنند. ا افتیدر یفور تیرضا یخدمات درخواست

 .شود اقتصاد مشارکتی



 

 

 جامعه دارد. اشتراك خودرو منجر به یبرا یطیمح ستیز دیفوا مشارکت، :ستیز طیاز مح یآگاه

خودرو  تیكمال یبه دلسرد لیتما نیشود. همچنیدر جاده مبه خصوص  هینقل هلیوس یک از یشتریاستفاده ب

 .با کاهش انتشار کربن ارتباط دارد ماًیخودرو مستق تیمالك یوجود دارد و کاهش کل

تواند منجر به یاشتراك خودرو م قیاز طر شتریب، استفاده حمل و نقل ندهیدر مورد آ Deloitte مطالعه بقط

بدون راننده  نیماش یشده از فناور ینیب شیپ یای، مزا آیندهانتشار کربن شود. با نگاه به  یدرصد 40کاهش 

خودرو  تیمالك یفعل یستانداردهابا ا سهمقای در خودرو از کربن انتشار کاهش ٪90رقم را به  نیتواند ایم

 هینقل لیاشتراك خودرو و وسا ندهیمختلف آ یوهایرا در سنار نهیاز محاسبات هز یخالصه ا 11برساند. شكل 

 دهد.ینشان م ران خود

 

 
 Deloitte ؛ منبع: انتشارات دانشگاه ندهیدر آ حمل و نقل تیوضع یبرا نهی: خالصه محاسبه هز11شكل 

 

 ارکتیاقتصاد مش ی هاچالش

 یها. پشت سر داستانستیبدون مانع ن تیرکانشان داده شده است، ظهور اقتصاد مش 12در شكل  همانطور که

رخ  یدر حال یاساس یهایاز نگران یاز استارت آپ ها شكست خورده اند. برخ یاریمعروف شناخته شده، بس

و به دنبال اشتغال گذارند یمخود را به اشتراك  یشخص یو فضا لیوسا یا ندهیدهد که افراد به طور فزایم

تاکنون حفظ  تیکارحل نشده در اقتصاد مش یچالش ها نیهستند. از جمله برجسته ترارکتی در اقتصاد مش

از  تیو حما مهیو ب تیکند( ، مسئولیپلتفرم کمک م در به مشارکت می)که به طور مستق تیاعتماد و شفاف

 .کار است یروین

 



 

ها رداختبه پ منیا یدگیخدمات، کاهش اختالفات، رس یباال تیفیاز ک نانیاطم یبرا :تیو شفاف اعتماد

همه  نیو جانبه باعتماد د دیمشارکت کاربران و ارائه دهندگان خدمات در پلتفرم، با قیو مهمتر از همه، تشو

الش چ نیشروع به تسلط بر ا اقتصاد مشارکتی یهااز شرکت یحفظ شود. برخ مشارکتیاقتصاد  یهاطرف

 یبرا یاعتبار شفاف نیآنال یهایو بررس پروفایل یهاستمیاز س یبیکرده اند. همانطور که قبالً اشاره شد، ترک

 دیادر معامله ب ری، هر دو طرف درگ Airbnb و Couchsurfing کند. در موردیم جادیهر کاربر ا

اشتراك  یانسوباشد. پلتفرم فر ریپذجامعه امكان  یمیانجام دهند تا خودتنظ گریكدی یرا برا ییهایبررس

 لیعدت تیسا یكپارچگیو حفظ  تیفیاز ک نانیاطم یها را برا یفراتر رفته و بررس BlaBlaCar یسوار

 .کندیم

 

 
 NCVO:  . منبعهمراه است یادیدهد اما با نوسانات زیرا ارائه م ییفرصت ها مشارکتی: اقتصاد 12شكل 

 

 

 و Uber نکنندگان بالقوه خدمات دارند. رانندگا نیتأم یدر بررس یاساسمقررات و مداخالت دولت نقش 

Lyft را انجام دهند. در مور کیفریسوابق  یبررس دیمراحل با لیتكم یبرا UberTAXI گشت ،اثر ان

 کیه شدن ب لیتبد یبرا Helpling در صورت تقاضا یکردن خانه آلمان زیتم شود. پلتفرممیدرخواست 

خدمات  تیفیک یدارد. برا اجیاحت سیثبت نام، به مجوز پل ندیاز فرآ یدهنده خدمات، به عنوان بخش سیسرو

کرد. پلتفرم  استفاده تیفیک ایتوان به عنوان شاخص قدرتمند عملكرد یکاربر ناشناس م یهاشفاف، از داده

گذشته  روز 30در طول خود را  Taskers عملكرد یارهایمع آشكاربه طور   TaskRabbit درخواستی کار

هر ارائه دهنده  نانیاطم تصوری از در صورت تاخیر،و لغو  شی، عدم نماانجام شده کار ارزیابیدهد. ینشان م

 ایخاب محصول درباره انت ینیع یریگ میتصم یعملكرد، اطالعات الزم را برا تیشفاف نیا .دهدیم نمایشرا 

 .کندیفراهم م نکاربرا یخدمات برا



 

 

 

خطر  نی، ا رندهیگ یهمراه باشد. برا ییهاتیو مسئولها ریسکتواند با یم تیرکااقتصاد مش :مهیو ب تیمسئول

توانند یبدتر از آن، م ایاز حد انتظار باشند  یتر نییاستاندارد پادارای خدمات مشترك  ایوجود دارد که کاالها 

سرقت، از دست دادن ،  ،خطر نیشتری، ب تارائه دهنده خدما یبرا فیزیكی داشته باشند. بیبه طور بالقوه آس

 یبرا یکم زهی، در ابتدا انگ ستندین ییها مالک دارااست. از آنجا که پلتفرم یرساندن به اموال شخص بیآس ای

خدمات وجود دارد. امروزه ، کاربران و ارائه دهندگان خدمات به  ایکاالها  مهیب یارائه خدمات پلتفرم برا

 .کند دایرا پ یراه حل فرد نیکننده خود بخواهند بهتر مهیکنند و از ب مهیخود را ب دیمعمول با طور

از  یمانع ، برخ نیغلبه بر ا یکند. برایم جادیا دیکنندگان جدشرکت یمانع ورود قابل توجه برا کی نیا

 قیرا از طر یگروه یهانامه مهیدر اروپا ب Helpling و BlaBlaCar مانند اقتصاد مشارکتی یپلتفرم ها

AXA دهند. در موردیارائه م BlaBlaCar  ونیلیم 20نشان داده شده است ،  13همانطور که در شكل 

قرار  وروی 50،000تا سقف  صدماتو  یشخص تیتحت پوشش مالك ییدر شش کشور اروپا مسافرراننده و 

 هیخود را ته یسفارش یهانامه مهیب TaskRabbit و Uber ،Airbnb  مانند یگریبزرگ د فعاالندارند. 

بهبود  یبرا یادیز یوجود، فضا نیدارند. با ا مهیدالر پوشش ب ونیلیم 1 کثرهر حادثه حدا یاند که براکرده

 .بازار وجود دارد تازه واردهای انیدر م ژهیاقتصاد مشارکتی، به و در تیپوشش مسئول

 

 
 BlaBlaCar و رانندگان مسافرانکمک به محافظت از  یرا برا یدیجد ینامه ها مهیب AXA :13شكل 

 :AXA دهد. منبع یارائه م

 

 



 

شد که با یتیحما نیامروزه کمتر اقتصاد مشارکتی بحث در مورد نیترداغ دی: شاکار یرویاز ن تیحما

مستقل استخدام  ارمانكیارائه دهندگان به عنوان پ شتریکنند. بیم افتیها درارائه دهندگان خدمات از پلتفرم

 یتقاضا نیا بیکنند. ترکینم افتیرا در یبازنشستگبرنامه  ای یماریب یمانند روزها ییایمزا نیشوند و بنابرایم

 یافراد یود براخ یمل یمعادل حداقل دستمزد ساعت نیها است. تأمخدمات آن ایکاالها  یبرا ،داریبالقوه ناپا

 ها درنیدتری، جدیسنت عیاست. همانند صنا رممكنیغ ایاغلب دشوار  ،کنندیکار م تیکمشارکه در اقتصاد 

گرفته  یشیپاز کارگران  تیحما یمناسب برا نیاز قوان ،برجسته آن عامالنع یو رشد سر تیرکااقتصاد مش

ه ک ردوجود دا یتجار یهاومیکنسرس لیتشك یبرا اقتصاد مشارکتی یهاشرکت نیب یکم یاست. همكار

را تجربه  ییقضا یهااز پرونده یاریبس یفرد یها، شرکتحال نیبگذارد. با ا ریمقررات دولت تأثتواند بر ب

 یهاتر، دادگاهاند. از همه قابل توجهکرده جادیا تیرکااقتصاد مش یرا برا یسوابق منف یبرخ که کرده اند

استفاده  یا رحرفهیرا که از رانندگان غ یاشتراك سوار سیو هلند هرگونه سرو ایتالی، فرانسه، آلمان، اکیبلژ

 یهانجشده از خدمات محبوب  یدوباره نامگذار یا نسخه) Uberمربوط به uberPOP سیکند، مانند سرو

UberX  )ا ممنوع آن کشوره مختلف یهاخدمات را در گستره نیا نیاند. و بنابرااعالم کرده یرقانونیغ

 .کرد

 

 
ات اجاره کوتاه مدت کند که استفاده از خدمیم امضارا  ینی، قوان سكوی، شهردار سانفرانس ی: اد ل14شكل 

 SF Gate :کند. منبعیم یرا در شهر قانون Airbnb مانند

کسب و ز اکه  ینیرا دارند، قوان گستردگی نیشتریب مشارکتی اقتصاد یهامتحده که شرکت االتیدر ا یحت

مدت در  کوتاه یشدن اجاره ها یکند، فقط در سطح شهر مانند قانونیم تیحما ارکتیشم اقتصاد کارهای

 ی، در حالتحول آفرین یهایاز نوآور یاری(. مانند بسدینیرا بب 14موفق شده است )نمودار  سكویشهر سانفرانس

 و  شده صنعت جادیا یچالش ها نیامر همچن نیاست، ا افتهی یشتاب قابل توجه مشارکتیکه اقتصاد 

 



 

 

، شتریب تیفافبه ش ازین برد.یم شیمصرف کننده را پ دیکشد و رفتار جدیرا به چالش م ینظارت یهاچارچوب

 ت.اس یاتیهمچنان ح تیرکادرازمدت اقتصاد مش تیموفق یکار برا یروین مزدو  تیپوشش مسئول

 

 : چرا اکنون؟لجستیک اقتصاد مشارکتی

 های اقامتیحمل و نقل و مكانمانند  های سنگین بودندییدارا یدارا صنایع مختلف که یبرا مشارکتی اقتصاد

فراهم را  مشارکتی امكان اقتصاد کسب و کار که یهاها و مدلیبوده است. اما فناور تحول آفرین اریبس

آن( از  یها رساختیو ز نیسنگ یها یی)با تمام دارا لجستیکو  شونداعمال  یتوان در هر صنعتیمکنند می

مصرف  از ٪41شده است:  ایجاداز قبل  اقتصاد مشارکتی لجستیک، قتیست. در حقین ینقاعده مستث نیا

 ی ارایه دهنده ی خدمات تحویل در همان روز، سریع و بر اساس تقاضا،هامتحده از برنامه االتای کنندگان

متحده در حال حاضر در  االتیمستقر در ا Postmates بر اساس تقاضای لیشرکت تحو .کنندیاستفاده م

 .(15است )شكل  شتازیپ مشارکتی اقتصاد روهگ نیا

 

 

 
 Postmates. منبع: سكویدر سانفرانس  Postmates یدوچرخه درخواست یها کی: پ15شكل 

 

رشد  لیدر تسه یتواند مختل شود و ارائه دهندگان تدارکات نقش اساس یصنعت م کیبه عنوان  کیلجست

 یها ییدارا لیو تحو لیتحو یسازساده یخود برا شرفتهیتوانند از دانش پیها مدارند. آن تیرکااقتصاد مش



 

 16استفاده کنند )شكل  یكیخدمات لجست یبرا یکل یتقاضا جهیحمل و نقل کمتر و در نت نهی، هزمیقابل تقس

 .(دینیرا بب

 

 
 DHL:  کند. منبعیکمک م تیرکابه رشد اقتصاد مش دهیچیحمل و نقل پ ی: دانش فن16شكل 

 

 

 منابع:

https://www.dhl.com/content/dam/downloads/g0/about_us/logistics_insig

hts/DHLTrend_Report_Sharing_Economy.pdf 
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